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CNPJ 04.481.968/0001-38
Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 929/2002
Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 12.441/2006
Rua das Violetas, 225 – Jardim das Flores - CEP: 19880-000-Cândido Mota-SP
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Plano de Trabalho
2020.

Referente Emenda Parlamentar
Valor R$ 122.500,00 (Cento e vinte e dois mil e quinhentos
reais).

Apresentado ao CMAS do Município de Cândido Mota.
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.
NOME DO PLANO DE TRABALHO: Crescendo e Convivendo
EIXO DE ATUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO:
Atendimento de Crianças e Adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos com crianças e adolescentes 06 a 15 anos:
1. Realização de Plano de Trabalhos com caráter preventivo e proativo desse serviço que, como os
demais serviços de Proteção Social Básica, oferecendo aos usuários alternativas emancipatórias
para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Os encontros do SCFV são situações de
convivência para diálogos e fazeres. Nessa direção, esses encontros são espaços para promover, por
meio de variadas atividades. Os grupos têm o objetivo de propiciar entre os usuários oportunidades
para a escuta; valorização e reconhecimento do outro; produção coletiva; exercício de escolhas;
tomada de decisões sobre a própria vida e do grupo; diálogo para a resolução de conflitos e
divergências; reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas; experiências de
escolha e decisão coletivas; experiências de aprendizado e ensino de igual para igual; experiências
de reconhecimento e nominação de emoções nas situações vividas; experiências de reconhecimento
e admiração das diferenças; de acordo com os eixos orientados da SCFV.

2 - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC PROPONENTE DO PLANO DE
TRABALHO.
Nome: AMAS – Associação Metodista de Ação Social.
CNPJ nº: 04. 481.968/0001-38
Registro no CMDCA nº: 009/09

Validade do Registro: 03/2020

Registro no CMAS nº: 001

Validade do Registro: Indeterminado

Endereço: Rua das Violetas Nº: 225

Complemento: Escola Olga Breve

Bairro: Jardim das Flores.
Cidade: Cândido Mota
Estado: SP
Telefone: (18) 3341-55-38
Endereço Internet: amascandidomota.org.br Site: amascandidomot.org.br
Nome Responsável Legal: Luciano José Martins da Silva
Telefone: (18) 997-97-64-49

E-mail: lucciano_silva@hotmail.com
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1. Introdução:
Esse projeto tem como finalidade; propiciar o atendimento às crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, através de uma Política Pública Inclusiva , oferecendolhes oportunidades para o seu fortalecimento pessoal, familiar e social. Desenvolvendo por meio
dos grupos socioeducativo; ações, intervenções e projetos a proteção social básica no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos a fim de complementar o trabalho social com as
crianças, adolescentes e suas famílias.
Atualmente atendemos 120 crianças e adolescentes, divididos em três grupos
socioeducativos em cada período de acordo com sua faixa etária. Executamos – S.C.F.V –
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de 06 anos a 15 anos e 11 meses, de
ambos os sexos, que é complementar a escola, com a ampliação do universo cultural, esportivo e
de lazer o qual é destinado aqueles provenientes de família com renda sócio econômica precária,
em situação de risco e vulnerabilidade social.

2. Objetivo Geral:
Proporcionar o atendimento a crianças e adolescentes um ambiente acolhedor, adequado
e favorável, a convivência, que possibilite o desenvolvimento de competências com vista
à autonomia e a cidadania de crianças e adolescentes, tendo como principio fundamental
a complementaridade de propósito e de ação entre a família, a escola e a comunidade.

3. Objetivo Especifico:
 Estimular a capacidade cognitiva.
 Propiciar a Inclusão Social.
 Favorecer a socialização e a interação do grupo.
 Propiciar entretenimento através do lúdico.
 Estimular potencialidades, habilidades, talentos, proporcionar a formação cidadã.
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4. Justificativa:
Ao longo dos anos a AMAS – Associação Metodista de Ação Social, vem se adequando
para melhorar a qualidade de atendimento dos nossos usuários, visando através de ações sócio
familiar, artístico – cultural e esportivo, informar e orientar sobre assuntos da atualidade,
oportunizando o esporte, o lazer, a cultura, proporcionar um aumento a qualidade de vida,
portanto contribuir efetivamente ao desenvolvimento total dos nossos usuários.
Justificamos que, para o desenvolvimento das atividades e oficinas e o bom andamento
do Serviço.

5. Breve discrição do Plano de Trabalho:
O Plano de trabalho tem como finalidade o atendimento à crianças e adolescentes em
situação de risco social, visando a proteção social básica, junto a família e ao Estado.
Considerando um crescente número de usuários que procuram o serviço prestado pela
Instituição, ampliaremos nossos serviços e contrataremos educadores e oficineiros para
execução do serviço, também um prestador de serviços gerais para cuidados com a parte
externa da Instituição.

6. Objeto a ser executado
O presente projeto se faz necessário, para o atendimento da atual demanda. Seu objetivo é
oferecer um ambiente rico e cheio de estímulos para descobertas e desenvolver nossos
usuários enquanto individuo em construção e formação de caráter, um cidadão
participativo e dinâmico em seu meio social.

7. Público Alvo:
Este projeto abrangerá 160 crianças e adolescentes de 04 anos e 15 anos e 11 meses de
ambos os sexos, inseridos no S.C.F.V – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o
qual é destinada a famílias com renda sócio econômica precária, em situação de risco e
vulnerabilidade social.
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8. Espaço Físico
Temos prédio próprio, com horário de funcionamento e das 07:00 hrs á 11:00 hrs e das
13:00 hrs ás 17:00 hrs e funciona 5 dias por semana. Contamos com espaço físico :

usuários .

1 sala de Recepção, com espaço confortável, para atendimento das famílias dos



1 Sala de atendimento Técnico de Serviço Social.



1 Sala de Equipe técnica e reuniões.



1 Sala de Coordenação.,



1 Sala de brinquedos (brinquedoteca).



1 Sala Atividades/oficinas.



1 sala de Convivência e TV.



1 Sala Laboratório de Informática .



1 Refeitório.



1 Cozinha.



3 banheiro



1 Quadra para atividades esportivas.

Obs: Está sendo construindo novo refeitório com 82m, e espaço um de lazer com playground,
para o melhor atendimento dos nossos usuários.

9. Recursos Humanos
Serão contratados dois educadores sociais (Nível Médio), um Oficineiro (Superior
incompleto), e um prestador de serviços gerais (Nível Fundamental).

10. Custo Total do Projeto
 R$122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais).
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11. Plano de aplicação Financeira
O recurso será gasto na modalidade CUSTEIO, classificadas na GND 3.

12. Cronograma de Desembolso
O recurso estipulado em 122.500,00 (Cento e vinte e dois mil e quinhentos reais), de
emenda Parlamentar, por intermédio da secretaria Municipal da Assistência Social, será
aplicado 12(doze meses) podendo ser renovados por mais 12 meses.

13. Cronograma de Execução:
Meta
Execução do Projeto sendo
60% para pagamento de
recursos humanos e 40% pra
custeio
6º Mês
R$
10.208,00

7º Mês
R$
10.208,00

1º Mês

2º Mês

3º Mês

4º Mês

5º Mês

R$
10.212,00

R$
10.208,00

R$
10.208,00

R$
10.208,00

R$
10.208,00

8º Mês

9º Mês

10º Mês

11º Mês

12º Mês

R$
10.208,00

R$
10.208,00

R$
10.208,00

R$
10.208,00

R$
10.208,000

14. Descrição dos Gastos
Pagamentos de salários + Encargos FGTS, PIS).

R$ 73.500,00

Despesas
Administrativas,
Material
pedagógico, R$ 49.000,00
brinquedos pedagógicos, alimentos, e outros que se
caracterizarem custeio.
TOTAL

R$ 122, 520,00

Obs. O valor que exceder R$ 122, 500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais) será pago
com recursos próprios.
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___________________
Luciano Jose Martins da Silva
Presidente da AMAS

_______________________
Técnico Responsável Projeto
Isabel Cristina.A.N.Evangelista

APROVADO
___________________________
Cândido Mota, _____/_______/2020.

Assinatura/Carimbo da Concedente
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